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Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby Stacionář Magnolia. 

 

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STACIONÁŘ MAGNOLIA 

Charita Vsetín vydává tato Vnitřní pravidla pro potřeby poskytování sociální služby Stacionáře 
Magnolia dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách a na základě vyhlášky MPSV č. 
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona o sociálních 
službách. 

1. Poslání a cíle Stacionáře Magnolia 
Stacionář Magnolia je sociální službou Charity Vsetín, která je určena seniorům od 65 let. Služba 
umožňuje aktivní a smysluplné trávení volného času a pomáhá seniorům, kteří jsou v důsledku 
dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby.  
Cílem služby je podpořit zachování co nejvyšší možné míry soběstačnosti a umožnit tak seniorům 
setrvat co nejdéle v domácím prostředí. 

 
2. Komu jsou služby stacionáře poskytovány  
Služby stacionáře jsou poskytnuty seniorům od 65 let 
- kteří jsou schopni a ochotni se přizpůsobit pobytu ve společenství denního stacionáře,  
- jejichž zdravotní stav umožňuje transport, pobyt ve stacionáři a účast na aktivitách. 

 
3. Komu nejsou služby stacionáře určeny  
Služba je nevhodná pro osoby zcela imobilní (trvale upoutané na lůžko), které potřebují 
individuální 24 hodinovou komplexní péči a s ohledem na jejich zdravotní stav je pro ně vhodný 
jiný typ sociální služby (např. pobytová, odlehčovací služba, osobní asistence apod.).  

 
4. Důvody odmítnutí přijetí žadatele do denního stacionáře  
Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v případě, že:  

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá  
- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá, žadatel je 

v takovém případě zařazen do Evidence zájemců a jsou mu předány kontakty na další 
poskytovatele, 

- zdravotní stav osoby, která o službu žádá, vylučuje poskytování takové služby  
- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před 

touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby 
- zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů služeb denního stacionáře 
- osoba, která o službu žádá, je závislá na alkoholu nebo drogách 
- osoba, která o službu žádá, je nepřizpůsobivá a svým jednáním ohrožuje sebe nebo své 

okolí 
- zájemce je v posledním stádiu Alzheimerovy choroby  

 

5. Poskytované služby 
Stacionář Magnolia poskytuje základní činnosti dle zákona č.108/2007 Sb., o sociálních službách:  

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
• pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek  
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  
• pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  
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• pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
• pomoc při úkonech osobní hygieny 
• pomoc při použití WC  
Pro zajišťování úkonu se využívá pomůcek klienta, které si sám donese (např. žínka, mýdlo, 
šampón, ručník, inkontinenční pomůcky apod.) 

- Poskytnutí stravy: 
• zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 
výživy a potřebám dietního stravování 

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
• pracovně výchovná činnost  
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  
• vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání  

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
•pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob 

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
- Fakultativní služby:  

• doprava  
• zajištění pedikúry, kadeřníka  

 
6. Dostupnost služby  
- Stacionář sídlí v přízemí budovy Charity Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín. 
- Provozní doba Stacionáře Magnolia je pondělí – pátek v době od 7:00 do 15:30 hodin po dobu 
celého kalendářního roku. Ve dnech státních svátků je stacionář uzavřen.  
- Služby Stacionáře Magnolia poskytujeme pro obyvatele města Vsetína a jeho blízkého okolí. 
Stacionář slouží k dennímu pobytu pro 10 uživatelů. Uživatel může stacionář navštěvovat denně 
nebo dle zájmu a domluvy. 
- Uživatel přijíždí do zařízení samostatně, s pomocí rodiny nebo pečující osoby, nebo může využít 
dovozu, který stacionář nabízí jako fakultativní službu. Ranní svoz do stacionáře je realizován od 
7:00 do 9:00 hodin. Odpolední rozvoz ze stacionáře probíhá od 13:00 – 15:00. Uživatel, který má 
zájem o využití dopravy Poskytovatele, musí být v předem dohodnutou dobu připraven k 
vyzvednutí.  
- Z hygienicko-epidemiologických či provozních důvodů může vedoucí stacionáře po dohodě 
s ředitelem Charity Vsetín uzavřít nebo na nezbytně nutnou dobu provoz omezit. 

 
7. Výše úhrady za služby denního stacionáře a způsoby platby  
- Denní stacionář je hrazená služba, dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  
- Úhrada za služby se řídí platným Ceníkem úhrad a provádí se zpětně za předešlý měsíc. Ceník 
úhrad je přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby (dále jen „Smlouvy“) a uživatel je s ním 
seznámen před podpisem Smlouvy. Poskytovatel písemně informuje uživatele o změnách 
týkajících se plateb za poskytované služby nejpozději 14 dnů, před jejich platností. 
- Uživatel obdrží podklad k platbě nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, za který 
úhrada náleží.  
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- Uživatel je povinen provést úhradu nejpozději do 10. kalendářního dne po dni, kdy obdržel 
vyúčtování.  
- Výše úhrady se stanoví součtem částky za skutečně odebranou službu (základní a fakultativní 
činnosti) a částky za odebranou stravu.  
- Úhradu je možno provést poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet Charity Vsetín 
– číslo účtu: 563344851/0100, variabilní symbol: 92550 nebo v hotovosti ve Stacionáři Magnolia, 
Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, dle provozních hodin.  
- Opakované nezaplacení úhrady bude bráno jako hrubé porušení Smlouvy a může být důvodem k 
ukončení Smlouvy. 

 
8. Provoz Stacionáře Magnolia  – denní rozvrh 
7:00 – 09:00 dovoz uživatelů, převlékání, četba tisku, dle přání podání snídaně, dohled nad užitím 
léků, seznámení s denním programem, individuální aktivity  
09:00 –11:00 dopolední aktivizační činnosti dle týdenního programu, skupinová práce, dle zájmu 
celková koupel 
10:00 – 10:15 Dle přání dopolední svačina 
11:00 –12:00 Příprava na oběd, podávání oběda, dohled nad užitím léků 
12:00 –13:00 Relaxace po obědě, podání kávy, poslech hudby, četba tisku, individuální aktivity, 
ruční práce apod.  
13:00 – 15:00 odvoz uživatelů domů, odpolední aktivizační činnosti (např. společenské hry, 
rukodělné práce, cvičení paměti apod.)  
 

9. Informace pro uživatele 
- Služba je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy, které předchází rozhovor 
sociálního pracovníka služby se zájemcem o službu - vstupní sociální šetření.  
- Před zahájením poskytování služby má zájemce možnost si stacionář prohlédnout. V takovém 
případě předem kontaktuje zájemce, jeho zástupce nebo rodinný příslušník telefonicky vedoucí 
stacionáře a domluví si s ní konkrétní termín návštěvy.  
- V případě uzavření smlouvy je zájemce po dohodě s vedoucí přijat do služby na dobu neurčitou 
nebo na dobu určitou. U doby určité jde o zkušební dobu, která trvá minimálně 14 dní. Na základě 
společného zhodnocení průběhu služby ve zkušební době, je v případě trvajícího zájmu 
prodloužena Smlouva o poskytování služby na dobu neurčitou. 
- Uživatel má předem dohodnuto, kdy bude stacionář navštěvovat. Pokud se ve sjednaný den 
nemůže do stacionáře dostavit, je nutné, aby svou nepřítomnost ohlásil nejpozději jeden den 
dopředu, a to do 10 hodin (telefonicky na čísle: 737 636 926 nebo 605 056 250).  
V případě akutních zdravotních potíží informuje službu ihned, jak je to možné. Neodhlášený dovoz 
bude zpoplatněn. 
 - Je vhodné, aby si uživatel do stacionáře vzal všechny předměty denní potřeby, které doma běžně 
používá – pohodlné oblečení, přezůvky, brýle, naslouchadlo, inkontinenční pomůcky (pleny, 
vložky), hůl apod. Ve stacionáři bude mít k dispozici uzamykatelnou skříňku, kde si může po dobu 
pobytu ve stacionáři uložit své věci (oblečení, boty atd.). Je dále vhodné, aby si uživatel vzal s 
sebou i náhradní oblečení.  
- Není vhodné, aby uživatel nosil do stacionáře cennosti ani větší obnos peněz. Poskytovatel 
nenese zodpovědnost za jejich ztrátu.  
-  
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- Pokud klient užívá pravidelně léky, doporučujeme, aby si donesl s sebou lékovku s nachystanými 
léky, označenou svým jménem. Pracovnice stacionáře může klientovi připomenout užití léků, 
dohlédnout nad jejich užitím, ale sama nesmí léky podávat. 
- Pro případ náhlých zdravotních potíží je vhodné, aby si uživatel vzal s sebou občanský průkaz a 
průkaz zdravotního pojištění. Pracovnice stacionáře zajistí přivolání odborné zdravotnické pomoci.  
- Do stacionáře není možné vodit domácí zvířata. 
- V celém objektu stacionáře není dovoleno kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky. Kouření je 
povoleno jen na vyhrazených místech mimo prostory stacionáře (zahrada). 
- Uživatelům je zajištěna ve stacionáři strava – oběd, v případě zájmu snídaně a svačina. Oběd je 
zajišťován externím dodavatelem. 
- Pokud si uživatel přinese do stacionáře vlastní stravu, stacionář neodpovídá za její zdravotní 
nezávadnost.  
- Stravu si uživatel přihlašuje nebo odhlašuje nejpozději den dopředu, a to do 10 hodin. 
Neodhlášená strava je vždy účtována a je možné si ji vyzvednout ve stacionáři do 14 hodin.  
- Pokud bude uživatel chtít v průběhu dne ze stacionáře odejít, je nutné, aby ohlásil kterémukoliv 
pracovníkovi stacionáře svůj odchod.  
- Během pobytu ve stacionáři je uživatel povinen dbát na bezpečnost svou i ostatních klientů, 
dodržovat zásady slušného chování a dbát na svou osobní hygienu.  
- V případě infekčního nebo virového onemocnění a během léčby antibiotiky nesmí uživatel do 
stacionáře docházet. 
- Aktivizačních činností, které jsou ve stacionáři denně připravovány, se uživatel nemusí účastnit, 
může se věnovat svým individuálním aktivitám.  
- Pro účely denního stacionáře slouží tzv. denní místnost určená k realizaci programů a podání 
jídla, dále odpočinková místnost, která je vybavena třemi polohovacími lůžky a obývací místnost s 
křesly a televizí.  
- Uživatel je seznámen s tím, že na chodu stacionáře se mohou podílet v rámci své praxe studenti, 
stážisti a dobrovolníci. 
- Uživatel si hradí náklady na akce zajišťované Stacionářem Magnolia jako jsou výlety, návštěvy 
kulturních akcí apod. 

 
10. Postup při vyřizování stížností  
- Stěžovat si na kvalitu či způsob poskytovaných služeb nebo na personál, podávat návrhy a 
připomínky mohou uživatelé služeb stacionáře, rodinní příslušníci nebo kterýkoli občan.  
- Klient je o způsobu podávání a vyřizování stížností seznámen před podpisem smlouvy. 
- Návrhy a připomínky může sdělit osobně pracovníkům stacionáře nebo písemně do „Knihy 
návrhů a připomínek“, která je umístěna na nástěnce naproti vstupu do denní místnosti 
stacionáře. Vedoucí je povinen pravidelně 1x týdně tuto Knihu kontrolovat. 
- Stížnost může podat osobně ústně, telefonicky, písemně a také zcela anonymně.  
- Osobně může klient stížnost podat přímo u všech pracovníků Charity Vsetín, se kterými se v rámci 
poskytované služby setkává. 
 - Písemnou stížnost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: Charita Vsetín, Horní 
náměstí 135, 75501 Vsetín nebo lze využít e-mailové schránky: stacionar@vsetin.charita.cz. 
K dispozici je také „Schránka důvěry“ umístěna ve vstupu do budovy Charity Vsetín, horní náměstí 
135, Vsetín. 
- Anonymní stížnost může klient vhodit do schránky umístěné ve dveřích budovy Charity Vsetín 
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- Stížnosti budou řešit kompetentní pracovníci dle charakteru stížnosti v následující posloupnosti: 
vedoucí Stacionáře Magnolia - ředitelka Charity Vsetín - další nadřízené složky a nezávislé 
organizace. 
- Lhůty pro vyřízení stížnosti: okamžitě - tam, kde záležitost nesnese odkladu nebo se nejedná o 
složité prošetření. Ve složitějších případech nejpozději do 28 pracovních dnů. Pokud není možno 
do 28 dnů stížnost vyřídit,  budou písemně sděleny důvody a další postup vyřizování stížnosti.  
- Výsledek anonymní stížnosti bude vyvěšen po dobu 28 dnů na nástěnce Stacionáře Magnolia 
naproti vstupu do denní místnosti.  

- každá stížnost je řešena individuálně a nemá negativní vliv na poskytování sociální služby. Během 
celého procesu vyřizování stížnosti je zachovávána mlčenlivost o totožnosti stěžovatele. 

 
11. Ochrana osobních údajů 
- Pracovníci denního stacionáře jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích 
uživatelů a o všech informacích, které se dozvěděli v souvislosti se sjednáváním nebo 
poskytováním sociální služby, to vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění a v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 
- O každém uživateli shromažďuje Poskytovatel jen ty osobní údaje, které potřebuje pro odborné, 
kvalitní a bezpečné poskytování služby. Údaje jsou shromážděny v osobní složce uživatele, do které 
má uživatel umožněn přístup pokaždé, když o to požádá. Při podpisu smlouvy stvrzuje uživatel 
svým podpisem souhlas se zpracováním osobních a citlivých dat.  

12. Individuální plánování služby 
 - Rozsah a průběh poskytování služeb Stacionáře Magnolia domlouvá poskytovatel s uživatelem v 
individuálním plánu. 
- Individuální plán mapuje účel či důvody zavedení sociální služby, potřeby uživatele, schopnosti, 
dovednosti, přání a očekávání. 
- Osobní cíl a poskytování služeb je vždy plánováno za aktivní účasti uživatele, přičemž je 
podporována jeho samostatnost a soběstačnost. 
- Každému uživateli je přidělen klíčový pracovník (pracovník stacionáře), který společně 
s uživatelem a jeho opatrovníkem (pokud je ustanoven) nebo s blízkými osobami (rodina, známí, 
přátelé) plánuje průběh služby a hodnotí, zda se nastavený osobní cíl daří naplnit. 
- Pokud nastane ze strany uživatele změna mající vliv na poskytování služby, je individuální plán 
společně s uživatelem přehodnocen dle jeho aktuálních potřeb, požadavků a přání. 
 

13. Vypovězení smlouvy 
- Poskytovatel může smlouvu o poskytování služeb vypovědět pouze z důvodů, uvedených ve 
Smlouvě. 
- Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu, a to s okamžitou platností. 
- Opakované porušení nařízení, vycházející z Vnitřních pravidel, může být důvodem k vypovězení 
Smlouvy. V takovém případě je uživatel nebo jeho opatrovník písemně upozorněn na možnost 
vypovězení Smlouvy ze strany Stacionáře Magnolia. 
- Platnost Smlouvy končí automaticky dnem úmrtí uživatele.  
Uživatel nebo jeho opatrovník je s Vnitřními pravidly obeznámen před podpisem Smlouvy o 
poskytování sociální služby Stacionář Magnolia. Tato Vnitřní pravidla byla aktualizována, 
schválena a nabývají účinnosti dne 19. 10. 2020. 

Ve Vsetíně, dne 15. 10. 2020 


